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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES
DE DOENÇA DE CROHN ATENDIDOS EM UM
SERVIÇO DE REFERÊNCIA

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES
DE DOENÇA DE CROHN DE ACOMETIMENTO
PERIANAL EM UMA COORTE MUNICIPAL
PAULISTA

Daniéla Oliveira Magro, Lilian Vital Pinheiro,
Michel Gardere Camargo, Marcello Imbrizi
Rabello, Carlos Augusto Real Martinez, Maria
de Lourdes Setsuko Ayrizono, Claudio Sady
Rodrigues Coy
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
Campinas, SP, Brasil
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de portadores
de Doença de Crohn (DC) atendidos em um centro de referência.
Material e métodos: Estudo de uma coorte dinâmica de
sujeitos com DC atendidos em um centro de referência em
Doença Inflamatória Intestinal. Os dados foram obtidos do
prontuário eletrônico da instituição. Avaliou-se as variáveis
referentes as características pessoais, clínicas e cirúrgicas na
primeira consulta.
Resultados: Foram estudados 279 DC, sendo 50,9% do sexo
masculino. 49,1% pertenciam a faixa etária entre 30-49 anos,
87,1% eram da raça branca e 2,5% eram fumantes. Quanto
ao estado nutricional, 14,5% apresentaram baixo peso (IMC <
20 kg/m2 ) e 30,6% sobrepeso/obesidade (IMC ≥ 25 kg/m2 ). As
manifestações extra intestinais mais frequentes foram: artralgia 25,1% e eritema nodoso 2,5%. O acometimento perianal
ocorreu em 24,4% e megacolon tóxico em 0,7%. Uso de medicamentos: Mezalazina 25,8%; Azatioprina 62,0% (interrupção
(In) 12,5%); Metotrexato 4,3% (In 41,7%); Infliximable (INFX)
35,1% (In 23,5%); Adalimumable (ADA) 33,3% (In 26,9%); Certolizumable 1,4% (In 25,0%); Vedolizumable 1,07% (In 33,3%) e
o uso de corticoide nos últimos 6 meses foi de 13,3%. Fizeram
uso de mais de um biológico 9,3%, sendo que, 18,2% In Ada e
15,3% In INFX A grande maioria dos pacientes foi submetida a
cirurgia (63,4%), sendo 44,6% perianal e 36,7% com derivação
intestinal. A internação correspondeu a 7,9%, sendo que, 40,9%
estavam em uso de corticoide e apenas 31,8% dos internados
apresentaram albumina > 3 mg/dL.
Conclusões: A descrição do perfil epidemiológicos de portadores de DC é de extrema importância no delineamento da
doença em nosso meio e dessa forma auxiliar em seu manejo.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.306
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Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes em
tratamento de Doença de Crohn (DC) com manifestação perianal, em acompanhamento em um ambulatório especializado
em doença inflamatória intestinal de Campinas – SP.
Método: Foram avaliados prontuários de pacientes portadores de DC em segmento ambulatorial e posteriormente
selecionados aqueles com comprovado acometimento perianal. As variáveis analisadas foram: idade, localização e
comportamento da doença, terapia atual e prévia e comorbidades associadas.
Resultados: Dos 43 pacientes com DC, 25,5% tinha doença
perianal, configurando a amostra final. Destes, 54,5% eram do
sexo masculino. A idade média dos pacientes ao diagnóstico
foi de 39 anos (±11,1). A média de tempo de diagnóstico foi
de 6,25 anos (±6,25). Quanto a localização da doença, 91%
tinham doença colônica e os demais, Ileocolônica. A maioria (63,6%) dos pacientes tinha doença de comportamento
inflamatório (B1 de Montreal), 18,2% estenosante (B2) e 18,2%
com padrão penetrante. Apesar da baixa prevalência do fenótipo penetrante, 30% dos pacientes tinham doença fistulosa
perianal. Observamos que apesar do diagnóstico de doença
de Crohn, muitos dos pacientes (64%) faziam uso de mesalazina previamente a admissão ao ambulatório, todos eles
com manifestações de doença ativa. Atualmente 30% fazem
uso de mesalazina tópica associada a imunoterapia, visando
melhora dos sintomas perianais. 55% dos pacientes fazem
uso de terapia biológica e 9% em uso de azatioprina. 36% dos
pacientes fazem uso de antibioticoterapia e terapia com corticosteroides, em preparo para terapia direcionada à DC. Quase
metade dos pacientes (45%) já necessitaram intervenção cirúrgica. Quanto a doenças associadas relevantes, um paciente
tinha diagnóstico de HIV e hepatite B, mas doenças infecciosas
locais não foram a causa do acometimento perianal.
Conclusão: Evidenciamos uma prevalência de doença
perianal semelhante aos dados da literatura. Existe maior
associação da doença colônica com o acometimento perianal. A maioria dos pacientes necessitou de terapia biológica
(anti Fator de Necrose Tumoral) e uma proporção importante
dos pacientes já haviam sido submetidos à intervenções cirúrgicas, demonstrando maior severidade de doença. A doença
perianal confere gravidade à Doença de Crohn, e o estudo
epidemiológico destes pacientes se mostra importante para
o maior conhecimento deste grupo de pacientes.
https://doi.org/10.1016/j.jcol.2018.08.307

